
                                              
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η 22α Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα 

του Νερού. Με την ευκαιρία αυτή η ‘Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων 

Υδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) που εκπροσωπεί 117 Δ.Ε.Υ.Α. 

της χώρας μας υπενθυμίζει την σημασία του νερού για τη ζωή όλων 

των εμβίων όντων, την  περιβαλλοντική του αξία για την επιβίωση 

του πλανήτη, ενώ και η κοινωνική του αξία είναι αδιαμφισβήτητη.  Το 

νερό δεν παράγεται από τον άνθρωπο. Προσφέρεται από τη φύση με 

ρυθμούς απρόβλεπτους και διόλου σταθερούς, εγγυημένους ή 

ελέγξιμους. Το νερό είναι φυσικό αγαθό και γι’ αυτό η ιδιοκτησία και 

η χρήση του δεν μπορεί να είναι εμπορικού χαρακτήρα (Οδηγία 

60/2000/ΕΕ). Στη χώρα μας όπως και στις περισσότερες χώρες 

του δυτικού κόσμου (όπως στις ΗΠΑ, στη Γερμανία,  στην Ιαπωνία 

και στις Σκανδιναβικές χώρες), επικρατεί ο δημόσιος ή δημοτικός 

έλεγχος των Υπηρεσιών  Ύδρευσης  και Αποχέτευσης. 

 

Οι Δ.Ε.Υ.Α.   που είναι δημοτικές επιχειρήσεις κοινωφελούς 

χαρακτήρα και δραστηριοποιούνται στους Δήμους της χώρας μας 

(πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης όπου λειτουργούν οι Ε.ΥΔ.Α.Π. και 

η Ε.Υ.Α.Θ.) παρέχοντας  υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης σε 5 εκ. 

περίπου πολίτες, λαμβάνουν συνεχώς  σύγχρονα μέτρα χρηστής και 

ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων και προστασίας του 

περιβάλλοντος ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έντονων καιρικών 

συμβάντων (π.x. πλημμυρικά και ξηρικά), που εξαιτίας της 

κλιματικής αλλαγής, είναι πολύ δύσκολο να προληφθούν. Τέτοια 

μέτρα είναι: ο περιορισμός των απωλειών, η μείωση της 
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κατανάλωσης, η επαναχρησιμοποίηση εκροών απόβλητων, η 

κατασκευή ομβροδεξαμενών κ.α. Επίσης, οι Δ.Ε.Υ.Α. συμβάλλουν με 

δράσεις του όπως ενημερωτικές καμπάνιες στη διαμόρφωση 

«κουλτούρας νερού» στους πολίτες με στόχο την προστασία και 

διαφύλαξη του πολύτιμου αυτού πόρου. 

 

Από τα παραπάνω  καταδεικνύεται η σπουδαιότητα των Δ.Ε.Υ.Α. και 

των Υπηρεσιών  Ύδρευσης  και Αποχέτευσης στα σημερινά και πολύ 

περισσότερο στα μελλοντικά αστικά κέντρα, που μεγεθύνονται με 

πολύ γρήγορους ρυθμούς. Σημειώνεται ότι η Παγκόσμια Ενωση 

Νερού (International Water Association, IWA) προβλέπει ότι το 

2050, το 90% περίπου του πληθυσμού του πλανήτη μας θα κατοικεί 

σε αστικά κέντρα. Γι' αυτό στο μέλλον όλο και περισσότερο θα 

λαμβάνονται μέτρα που θα βασίζονται σε τοπικά σχετικά μικρά 

αποκεντρωμένα έργα διαχείρισης του πόσιμου νερού και των 

αστικών υγρών αποβλήτων, στην επαναχρησιμοποίηση των εκροών 

τους και σε άλλες σύγχρονες μεθόδους προστασίας του αστικού 

περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό οι παρεχόμενες από τις Δ.Ε.Υ.Α. 

υπηρεσίες, όπως και αυτές που παρέχονται από ανάλογους 

οργανισμούς στον υπόλοιπο αναπτυγμένο κόσμο, συνεισφέρουν 

άμεσα στο επίπεδο διαβίωσης,  στην προστασία της δημόσιας υγείας 

και στην περιβαλλοντική αειφορία, ενώ η διαχείρισή τους είναι μια 

πολύπλοκη διεργασία που δεν μπορεί παρά να είναι συλλογική ή/και 

κοινωνική.  

 

Για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας του Νερού η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

διοργανώνει ημερίδα στις 23 Μαρτίου στην Πάτρα («Αγορά 

Αργύρη», ώρα έναρξης 10.00) με θέμα “Νέες απαιτήσεις 

παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού στο πλαίσιο 

των Οδηγιών 2015/1787/ΕΕ και 2013/51/EURATOM».Στόχος 

της ημερίδας στην οποία έχουν κληθεί στελέχη από όλες τις 

Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας ,καθώς και από την Ε.ΥΔ.Α.Π. και την Ε.Υ.Α.Θ., 
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είναι η συζήτηση των δυσκολιών που προκύπτουν από την εφαρμογή 

των δύο νέων Οδηγιών για τους φορείς ύδρευσης τόσο σε πρακτικό 

όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

προστασία της δημόσιας υγείας είναι πρωταρχικός στόχος των 

Δ.Ε.Υ.Α. που παρακολουθούν κι ελέγχουν με σύγχρονα εξοπλισμένα 

εργαστήρια την ποιότητα του νερού που παρέχουν στους 

καταναλωτές τους. 

 

Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας. 

 


